Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Beatrix College

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
___________________________________________________________________________________
Hierbij verklaar ik dat het beeldmateriaal (foto’s en video’s) waarop mijn zoon/dochter te zien is door het
Beatrix College gebruikt mag worden.

Beeldmateriaal mag gebruikt
worden
 in de schoolgids en/of
schoolbrochure

 op de openbare website van
de school
 op het besloten deel van de
website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts
van de school (Twitter,
Facebook)

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen
op en om school.
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft.
Tilburg, maart 2019
voornaam + achternaam leerling: ______________________________________

handtekening: ________________________________________

